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Lampiran 1 

ABSENSI SISWA 

SMP H. ISRIATI BAITURRAHMAN 

TAHUN PELAJARAN 2015/2016 

Kelas   : VIII B 

Mapel  : Bahasa Arab 

 

No 

 

Nama Siswa 

 

Jenis Kelamin 

1 Akrimna Binuril Fahmi perempuan 

2 Alvina Marelda A. Perempuan 

3 Anggi Hasna Nabillah perempuan 

4 Annisa Nur Ulinnuha Perempuan 

5 Darennito Al-Azzaqi Laki-laki 

6 Erly Wahyu Aprilia P. Perempuan 

7 Fadhil Endranityo Laki-laki 

8 Fadhilah Aula N. perempuan 

9 Indita Ratna Pratiwi Perempuan 

10 Kirana Aurelia Aviesta Perempuan 

11 Lady Sarah Karjana Perempuan 

12 Lavina Liya Perempuan 

13 M. Alvan Budiatma Laki-laki 

14 M. Iklas Matahari Laki-laki 

15 M. Muttaqi Billah N. M. Laki-laki 

16 Najib Farhan Abdillah Laki-laki 

17 Razzak Raya Handoyo Laki-laki 

18 Risna Ayu Alvy A. Perempuan 

19 Salma Wahyu Utami Perempuan 

20 Shafaya Alika Q. P. K. Perempuan 

21 Yonanda Rasyid S. perempuan 

 

 



Lampiran 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Siklus I 

 

Nama Sekolah : SMP H. Isriati Baiturrahman 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Tema :   الهىايح  

Kelas :  VIII B 

Semester :  II (genap) 

Standar kompetensi : memahami berbagai ragam teks 

tulis dalam bentuk gagasan atau 

dialog sederhana baik fiksi atau 

non fiksi melalui kegiatan 

membaca menaganalisis dan 

menemukan pokok pikiran  

tentangالهىايح( هفرداخ( 

A. Materi Pokok 

Menyimak / استوع tentang الهىايح( هفرداخ( 

B. Alokasi Waktu   

2 x 2 jam pelajaran ( 2x40 menit) 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah proses pembelajaran siswa diharapkan mampu 



1. Menyebutkan mufrodat baru yang berkaitan dengan 

 )الهىايح( 

2. Membedakan bunyi huruf hijaiyah yang hampir mirip 

3. Menyimpulkan wacana lisan yang telah disampaikan 

oleh guru tentang الهىايح sesuai dengan apa yang 

didengar. 

D. Kompetensi Dasar  

1.1 mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah dan ujaran kata/ 

frasa dalam suatu konteks wacana lisan tentang 

 dengan cara mencocokan dan membedakan)الهىايةةح( 

secara tepat 

1.2 menemukan informasi dan bebragai bentuk wacana 

lisan sederhana tentang  )الهىايح(yang meliputi bilangan 

bertingkat 

1.3 memberikan tanggapan atau respon pada ide atau 

gagasan yang terdapat pada wacana lisan atau dialog 

sederhana tentang   )الهىايةةح(yang meliputi bilangan 

bertingkat 

 

E. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menyebutkan mufrodat baru yang berkaitan dengan 

 )الهىايح( 

2. Membedakan bunyi huruf hijaiyah yang hampir mirip 



3. Menyimpulkan wacana lisan yang telah disampaikan 

oleh guru tentang الهىايح( هفرداخ( 

F. Materi Pembelajaran 



G. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

1. Talking Stick 

2. Ceramah 

3. Tanya Jawab 

H. Media Pembelajaran 

Papan Tulis, Spidol, stick 

I. Sumber Belajar 

Buku pelajaran B.arab 

J. Langkah-langkah Pembelajaran 

NO KEGIATAN WAKTU 

 Pendahuluan 

a. Membuka pembelajaran dengan dengan 

salam dan berdo’a bersama dipimpin oleh 

salah seorang peserta didik dengan penuh 

khidmat; 

b. Memperlihatkan kesiapan diri dengan 

mengisi lembar kehadiran dan memeriksa 

kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk 

disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran; 

d.  Mengajukan pertanyaan secara komunikatif 

berkaitan dengan  

     kegiatan peserta didik di sekolah 

e.  Menyampaikan kompetensi dasar dan 

tujuan yang akan  

     dicapai 

f.   Menyampaikan tahapan kegiatan yang 

meliputi kegiatan    eksplorasi, elaborasi 

dan konfirmasi 

10 menit 

2 Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi  

 Guru mrnyampaikan materi mufrodad 

60 menit 



tentang هىاية layar LCD 

 Guru menunjnukan kosakata baru 
tentang هىاية 

 Guru memberi contoh membaca kosa 

kata tentang هىاية pada gambar. 

b. Elaborasi  

 Peserta didik menirukan dan mengulang 
ujaran mufrodad tebtang هىاية 

 Siswa menyebutkan kosa kata yang 
disebutkan sesuai gambar  tentang هىاية 

secara bersama 

 Guru memberikan waktu beberapa saat 
kepada siswa untuk menghafalkan 

kosakata. 

 Dengan bantuan stick(tongkat), siswa yg 

memegang stick maka wajib menjawab 

pertanyaan dari guru tentang gambar 

 ,yg ditampilakan di LCD  هىاية

c. Konfirmasi  

Guru  merefleksikan hasil tugas peserta didik 

dan memberi umpan balik atau penguatan 

3 Penutup 

a. Guru beserta peserta didik menyimpulkan 

pelajaran 

a. Melaksanakan penilaian dan refleksi dengan 

mengajukan pertanyaan atau tanggapan 

peserta didik dari kegiatan yang telah 

dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk 

perbaikan langkah selanjutnya; 

b. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan 

memberikan tugas baik cara individu 

maupun kelompok bagi peserta didik yang 

menguasai materi; 

Menyampaikan rencana pembelajaran pada 

pertemuan berikutnya. 

10 menit 



K. Penilaian Hasil Pembelajaran 

Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajarandilakukan 

oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi 

siswa.Hasil penilaian digunakan sebagai bahan penyusunan 

laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses 

pembelajaran. 

Tugas 

Indikator 

Pencapaian 

Teknik 

penilaian 

Bentuk 

instrument 

Contoh 

instrument 

 Menyebutkan 
kosakata 

tentang هىاية 

 Menyebutkan 

kosakatab dan 

artinya sesuai 

gambar 
tentang هىاية 

 Tes 

lisan 

 Tes 

tertulis 

 Tanya jawab 

 tulisan 
 sebutkan 

kosakata 

sesuai gambar 

tentang هىاية 

 sebutkan 

kosakata dan 

artinnya sesuai 
gambar 

tentang هىاية 

 

Pedoman penskoran : 

Skor maksimal tiap item 20 

Skor akhir : skor 1+2+3+4+5 

 

 

 



Rubrik Penilaian Portofolio 

No. Aspek 
*Nilai 

1 2 3 4 

1 Pemilihan mufrodat     

2 Penguasaan kaidah 

nahwu 

    

3 Keterkaitan antar kalimat      

4 Kerapihan tulisan     

Catatan :  

*4 =  Sangat Baik    3 =  Baik 

  2 =  Sedang    1 =  Kurang baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Siklus II-III 

 

Nama Sekolah : SMP H. Isriati Baiturrahman 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas :  VIII B 

Semester :  II (genap) 

Standar kompetensi : memahami berbagai ragam teks 

tulis dalam bentuk gagasan atau 

dialog sederhana baik fiksi atau 

non fiksi melalui kegiatan 

membaca menaganalisis dan 

menemukan pokok pikiran  

tentangالمهنة( مفردات( 

A. Materi Pokok 

Membaca / المراءج tentang المهنة( مفردات( 

B. Alokasi Waktu   

2 X 2 jam pelajaran ( 2X40menit) 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah proses pembelajaran siswa diharapkan mampu 

1. membuat kalimat berbahasa arab dengan menggunakan 

struktur jumlah ismiyah )mubtada’ dan khobar( 



2. berdialog tentang   المهنة  dengan teman satu kelasnya 

dengan menggunakan bahasa arab. 

3. bercerita tentang berbagai macam kegiatan disekolah 

dengan menggunakan bahasa arab 

D. Kompetensi Dasar  

6.1 membaca nyaring, melafalkan huruf hijaiyah kata 

frasa kalimatdengan ucapan intonasi dan tekanan yang 

berirama tentang المهنة dengan menerapkan struktur 

kalimat mubtada’ khobar dan maf’ul bih 

6.2 mengidentifikasi kata frasa atau kalimat dalam 

wacana tulis tentang المهنة dan menerapkan kalimat 

berstruktur mubtada’ khobar dan maf’ul bih 

6.3 menemukan informasi dari wacana tulis sederhana 

tentang المهنة 

E. Indikator Pencapaian Kompetensi 

4. Membaca teks yang telah diberikan oleh guru secara 

benar dan tepat 

5. Menemukan pokok pikiran dari teks yang telah 

diberikan oleh guru 

6. Mebuat kesimpulan dari teks yang telah diberikan oleh 

guru 

 

 

 



F. Materi Pembelajaran 

 المهنة

Pelayan 7 خادم Insinyur 1 ههندس 

Polisi 8 شرطي Guru 2 هدرس 

Tentara 9 جندي Dokter 3 طثية 

Penjahit 11 خياط Tukang cukur 4 حالق 

Sopir 11 سائك Petani 5 فالح 

Wartawan 12 صحافي Pedagang 6 تاجر 

 

G. PendekatandanMetodePembelajaran 

7. Talking Stick 

8. Ceramah 

9. Tanya Jawab 

H. Media Pembelajaran 

PapanTulis, Spidol 

I. Sumber Belajar 

Buku pelajaran B.arab 

 

 

 

 

 



J. Langkah-langkah Pembelajaran 

No  Kegiatan  Waktu  

1 Pendahuluan 

a. Membuka pembelajaran dengan dengan 

salam dan berdo’a bersama dipimpin oleh 

salah seorang peserta didik dengan penuh 

khidmat; 

b. Memperlihatkan kesiapan diri dengan 

mengisi lembar kehadiran dan memeriksa 

kerapihan pakaian, posisi dan tempat 

duduk disesuaikan dengan kegiatan 

pembelajaran; 

d.  Mengajukan pertanyaan secara 

komunikatif berkaitan dengan  

     kegiatan peserta didik di sekolah 

e.  Menyampaikan kompetensi dasar dan 

tujuan yang akan dicapai 

f.   Menyampaikan tahapan kegiatan yang 

meliputi kegiatan    eksplorasi, elaborasi 

dan konfirmasi 

10 menit 

2 Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi  

 Guru mrnyampaikan materi mufrodad 

tentang   المهنةmelalui layar LCD 

 Guru menunjnukan kosakata baru 
tentang المهنة 

 Guru memberi contoh membaca kosa 
kata tentang المهنة 

 pada gambar. 

b. Elaborasi  

 Peserta didik menirukan dan 
mengulang ujaran mufrodad tebtang 

 المهنة

 Siswa menyebutkan kosa kata yang 

60 menit 



disebutkan sesuai gambar  tentang 

 secara bersama المهنة

 Guru memberikan waktu beberapa 
saat kepada siswa untuk 

menghafalkan kosakata. 

 Dengan bantuan stick(tongkat), siswa 

yg memegang stick maka wajib 

menjawab pertanyaan dari guru 

tentang gambar المهنة  yg 

ditampilakan di LCD, 

c. Konfirmasi  

 Guru  merefleksikan hasil tugas 
peserta didik dan memberi umpan 

balik atau penguatan 

3 Penutup 

a. Guru beserta peserta didik menyimpulkan 

pelajaran 

c. Melaksanakan penilaian dan refleksi 

dengan mengajukan pertanyaan atau 

tanggapan peserta didik dari kegiatan yang 

telah dilaksanakan sebagai bahan masukan 

untuk perbaikan langkah selanjutnya; 

d. Merencanakan kegiatan tindak lanjut 

dengan memberikan tugas baik cara 

individu maupun kelompok bagi peserta 

didik yang menguasai materi; 

Menyampaikan rencana pembelajaran pada 

pertemuan berikutnya. 

10 menit 

I. Penilaian Hasil Pembelajaran 

Penilaian terhadap proses dan hasil 

pembelajarandilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat 

pencapaian kompetensi siswa.Hasil penilaian digunakan 



sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar 

dan memperbaiki proses pembelajaran. 

Tugas 

Indikator 

Pencapaian 

Teknik 

penilaian 

Bentuk 

instrument 

Contoh 

instrument 

 Menyebutka
n kosakata 

tentang مهنة 

 Menyebutka

n kosakatab 

dan artinya 

sesuai 

gambar 

tentang مهنة 

 Tes lisan 

 Tes 

tertulis 

 Tanya jawab 

 tulisan 
 sebutkan 

kosakata 

sesuai gambar 

tentang مهنة 

 sebutkan 

kosakata dan 

artinnya sesuai 

gambar 

tentang مهنة 

Tes 

 Tes dalam bentuk tertulis menjawab pertanyaan yang 

berkaitan dengan hiwar 

Pedoman penskoran : 

Skor maksimal tiap item 20 

Skor akhir :skor 1+2+3+4+5 

Rubrik PenilaianPortofolio 

No. Aspek 
*Nilai 

1 2 3 4 

1 Pemilihan mufrodat     

2 Penguasaan kaidah nahwu     

3 Keterkaitan antarkalimat     

4 Kerapihan tulisan     



Catatan : 

*4 =  SangatBaik    3 =  Baik 

  2 =  Sedang    1 =  Kurang baik 

 

 

 

 

  



Lampiran 4 

 التدرية األول

Pilihlah  jawabanyang tepat dan benar sesuai gambar ! 

 ج. هراسلح  أ. لراءج   .1

 د. رياضح   ب. رسن

 

 ج. األغنيح    أ. لعة كرج المدم  .2

 د. سثاحح ب. لعة كرج الريشح

 

 ج. األغنيح    أ. لعة كرج المدم  .3

 د. سثاحح ب. لعة كرج الريشح



 

 ج. األغنيح    أ. لعة كرج المدم  .4

 د. سثاحح ب. لعة كرج الريشح

 

 ج. األغنيح    أ. لعة كرج المدم  .5

 د. سثاحح ب. لعة كرج الريشح

 ج. كتاتح    هشاهدج التلفزيىىأ.  .6

 د. الرحالخ   ب. رياضح 

 ج. كتاتح   أ. هشاهدج التلفزيىى .7



 د. الرحالخ   ب. رياضح 

 ج. كتاتح   أ. هشاهدج التلفزيىى .8

 د. الرحالخ   ب. رياضح 

 ج. كتاتح   أ. هشاهدج التلفزيىى .9

 د. الرحالخ   ب. رياضح 

 ج. كتاتح   أ. رسن .11

 د. الرحالخ   ب. هراسلح 

 

 

 

 



Lampiran 5 

 التدرية الثانيح

Pilihlah jawaban yang tepat dan benar sesuai gambar! 

 ج. طثية  أ. هدرس .1

 د. ههندس  ب. فالح

  ج. طثية  أ. هدرس .2

 د. ههندس  ب. فالح

 ج. طثية    أ. هدرس .3

 د. ههندس  ب. فالح



 ةثيج. ط  أ. هدرس .4

 د. ههندس  ب. فالح

  ج. جندي  أ. تاجر .5

 د. سائك ب. شرطي

  ج. جندي  أ. تاجر .6

 د. سائك ب. شرطي

 ج. جندي  أ. تاجر .7

 د. سائك ب. شرطي



 ج. جندي  أ. تاجر .8

 د. سائك ب. شرطي

 ج. جندي  أ. صحافي .9

 د. خياط ب. شرطي

 ج. جندي   أ. حالق .11

 د. خياط ب. شرطي

 

 

 



Lampiran 6 

 التدرية الثالثح 

Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban sesuai  

gambar! 

 

 

   1  (.....................)     2(...........................)     3(...................................)

  

 

 4(..........................)  5(.....................................) 



 

6(..........................) 7(...................)   8  (...........................) 

 

 

  9(.......................) 11                (.....................)   

    

 

 

 

 

 



Lampiran 7 

KUNCIJAWABAN 

 التدريب االول

 . د6  .أ1

 . ج7  . ب2

 . أ8  .د3

 ب. 9  . أ4

 . ب11  . ج5

 التدريب الثانية

 . ج6 ب .1

 . د7 د .2

 . ب8 أ .3

 . د9 ج .4

 . أ11 أ .5

 

 التدربي الثالثة 

. 5  . تاجر4 . ههندس3 . طثية. 2 حالق .1

 فالح

. 11  . خياط9  . جندي8  خادم. 7 شرطي .6

 هدر

 

 

 

 

 

 



WAWANCARA 

Dengan Guru Bahasa Arab Kelas VIII 

SMP H. Isriati Baiturrahman Semarang 

1. Bagaimanakah antusiasme dan minat siswa dalam 

mengikuti pembelajaran Bahasa Arab sebelum dan 

sesudah menggumakan talking stick? 

2. Apa tujuan dari pembelajaran Bahasa Arab? 

3. Buku apa yang digunakan dalam pembelajaran Bahasa 

Arab di Kelas VIII? 

4. Media apa sajakah yang anda gunakan dalam 

pembelajaran Bahasa Arab  di Kelas VIII? 

5. Metode apa sajakah yang anda gunakan dalam 

pembelajaran Bahasa Arab  di Kelas VII? 

6. Problem-problem apa sajakah yang muncul dalam 

pembelajaran Bahasa Arab di Kelas VIII? 

7. Bagaimana Solusi anda untuk mengatasi problem-

problem itu? 

INTRUMEN OBSERVASI KELAS 

1. Bagaimana sistem dan kondisi pelajaram bahasa arab? 

2. Metode pengajaran apa yang digunakan guru dalam 

menyampaikan pelajaran, khususnya pada kosakata? 

3. Bagaimana interaksi antara guru dengan siswa saat 

pelajaran? 

4. Sudah banyakkah kosakata yang dapat dihafalkan? 

5. Buku panduan apa yang digunakan guru dalam 

pembelajaran bahasa arab?  

 

 



 TALKING STICKتطبيق 

  

 

 

 



 

 

 

 


